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هل أنت طالب أم ابحث؟
Are you a student OR a scholar/ researcher?



لميةاألمانة الع≤التوثيق العلمي ≤املراجع واحلواشي 



املصطلحات يف سياق البحث العلمي
Citationsاإلقتباسات –اإلقتباس •
Citationsاإلستشهادات–اإلستشهاد •
Citations Indexكشاف اإلستشهادات •
Sourcesاملصادر –املصدر •
Referencesاملراجع –املرجع •
Bibliographiesالببليوجرافيات –الببليوجرافية •
Footnotesاحلواشي–احلاشية •
Marginsاهلوامش –اهلامش •

العلمي؟البحثبيا�تمصادرما
النظرية�تالبيا:نوعنيبنيالتمييزمنالبد

.وامليدانية
–ااتتالنب–الرتبة–املعلمني–الطالب

...املؤسسات–احليوا�ت
العلمي؟البحثمراجعما



أسطرشكليفحثالبأوالفصل�ايةأوالصفحةأسفليفتظهراليتالعلميةاملادةتلك
أوإليهاإلشارةمتمرجععنمعلوماتإعطاءأوفكرةتوضيحأجلمنوذلكمتقاربة

.منهاالقتباس

..اهلوامش 

:وهي أربعة انواع

املالحظاتعرفوت.الصفحةأسفلاملصدرإىليشارمثفكرةأونصااملنقولةاملعلومةبعدصغريرقميوضع
.يقالتوثمعلوماتقربهتوضعالصفحةأسفلصغريرقموضعبعد)Footnotes(احلواشيبـالسفلية

هوامش 
احملتوى

هوامش 
املراجع

هوامش 
االحالة

هوامش 
اإلعرتاف



..هوامش احملتوى 
حث سيقطع تفكري املعلومات اليت تتعلق مبضمون األفكار اليت أتت يف سياق البحث، وذكرها ضمن البتلك 

.القارئ أو يشوه النص ومينع سالسة األفكار
..املراجعهوامش

.الباحثعليهاعتمدمبصدراملتعلقةاملعلوماتتلك
..اإلحالةهوامش

إحالتهأوفصيل،التمنبشيءالنقاشحملللفكرةتعرضمصدرإىلاإلستزادةرغبتهحالةيفالقارئإحالةأي
.البحثنفسيفالحقةأوسابقةلفكرة
:املرجعقبليكتبولكن،املراجعهوامشكتابةطريقةنفسكتابتهاطريقة

:راجعذلكيفللتوسع)1(
...املرجع

..االعرتافهوامش
.البحثعمليةإمتاميفآخرطرفقبلمنمساعدةأومعينة،فكرةحولسابقابحثجبهدالباجثاعرتافأي



تعريف التوثيق 
إىلالشاهد،أوبس،املقتالنصةبنسبخالهلامننقوماليتالعمليةهوالتوثيق
منثرأبكذلكويكونمنه،نقلناهالذياملصدر/املرجعإىلأيصاحبه،

.طريقة
ومناملوثوقةألكادمييةاللكتابةاملميزةالعالمةهواألمنيالدقيقالتوثيق

اليتعلوماتواملواآلراءاألفكارإىلاإلشارةخالهلامنتتماليتاملهمةمظاهرها
.ألصحاهباهاتنسبأنعلىوحترصاملختلفةواملراجعاملصادرمنتستقيها



.ة قناة السويسجامع–كلية الرتبية –ورشة عمل قسم املناهج وطرق التدريس –للتوثيق يف الرسائل الرتبوية والنفسية APAنظام ) 2014(صاحل حممد , صاحل



...اإلقتباس هو
ن املعلومات اليت االقتباس هو االستعانه أبفكار وآراء ابحثني وكتاب وغريهم، وهو اإلستفادة م•

مبا يفيد اإلستشهاد املفيديتضمنها مصدر معني يرى الباحث ان هلا عالقة مبوضوع حبثه وانه من 
.حبثه

نصأوشريفحديثأوقرآيننصمثلوذلك:حتريفدوناملباشراالقتباسأواحلريفالنقل•
.ذلكشابهوماملكأولزعيمأمهيةذاتتعبرياتأومعينةحبساسيةيتميز

وتعبرياتهسلوبهأباملعىنأوالفكرةيوظفمثالنصالباحثيقرأأنوهو:مباشرالغرياالقتباس•
.الرئيسيةالفكرةحتريفدون



حديثأورآينقنصمثلوذلك:حتريفدوناملباشراالقتباسأواحلريفالنقل•
وماملكأويملزعأمهيةذاتتعبرياتأومعينةحبساسيةيتميزنصأوشريف

ذلكشابه
املعىنأوكرةالفيوظفمثالنصالباحثيقرأأنوهو:مباشرالغرياالقتباس•

.الرئيسيةالفكرةحتريفدونوتعبرياتهأبسلوبه

أنواع االقتباس 



:  التوثيق يف منت البحث •
.حثيتم مباشرة بعد النقل احلريف أو النقل ابملعىن يف سياق الب

):اهلوامش(توثيق ابستخدام احلاشية •
عان هبا الباحث وهي ما يسمى أحيا� ابحلواشي وتتضمن مجيع املصادر اليت است .هثيف حب

:التوثيق يف �اية الدراسة•
.وهي ما تسمى بقائمة املراجع

من الضروري أن تكون املعلومات 
.حهعن كل مصدر كاملة وصحي

أساليب التوثيق



شروط اإلقتباس
 االقتباس، أمَّا إذا وضع االقتباس الذي طوله ستة أسطر فأقّل يف منت البحث بني عالميت1.

زاد فيجب فصله 
.حةصفنصفعنيزيدأالَّ جيبالواحدةاملرَّةيفاملباشراالقتباسطول2.
عليهبلدة،واحصفحةعنزادإذاحرفّياً يكونَ أنجيوزالاملباشرالباحثاقتباس3.

.املقتبسةاملادةصياغةإعادة
احملذوفمكانيضعأبنَّ تلزمهاملباشراقتباسهحالةيفالعباراتلبعضالباحثحذفُ 4.

.منقَّطاً سطراً مكا�ايضعكاملةً فقرةً احملذوفكانوإننقاط،ثالث
يضعَ أنلكذيلزمهكلماتأوكلمةعليهإضافتهأويقتبسهملاالباحثتصحيحُ 5.

:هكذامعقوفتنيبنيإضافاتهأوتصحيحاتِه [....]،



APA style
American Psychological Association

14http://www.apastyle.org/

http://www.apastyle.org/


APA؟ style ما هي طريقة
طريقةوتوفري.شرهالناملقاالتكتابةكيفيةملناقشةاجملالت،يفالعاملنياإلعمالورجالالُكتاباجتمع1928عاميف

.اجلددالُكتابإلعداد
االمريكيةاجلمعية”جريدةيفنشر1929عاميفو .الدوليةالبحوثجلنةاالجتماعهذانتائجعنالصادرالتقريرتبىن

.عامبشكلللكتابةاعتمادهاقرتحمتو .صفحات7يفAPA“النفسية
طبعمتو ،1952عاميفمراجعةأولوكانت.جديستماإضافةومتمرات،عدةصياغتهأعيداملاضيةسنة90خالل
.صفحة136يفليخرج،1974عامأخرىمرةمرجعتهمتتمث.صفحة60يفكتاب

.صفحات368يف1994عامالرابعةالطبعةوصدرت.صفحات208يفاملعيارطبع1983عامويف
الطبعةصدرتبينما.2001عاماخلامسةالطبعةإصدارمتفقدفيهااملراجعتعددوالتكنولوجيا،يفالسريعللتقدمنظرا

.م2010السادسة

15



1-ثاإلستشهادات يف منت البح/ اإلقتباسات
:توثيق اقتباس ملؤلف معروف واتريخ معروف

ســـم األخـــري للمؤلـــف ، فيـــذكر اال"املؤلـــف، التـــاريخ"يتبـــع عنـــد االقتبـــاس يف مـــنت البحـــث طريقـــة 
:واتريخ النشر فقط، وميكن صياغة ذلك يف ثالثة أساليب

:مثال
...بني أداء املعلمني) هـ1424(املفدى وازن -
...،)هـ1424املفدى، (يف دراسة حديثة تناولت أداء املعلمني -
...بني أداء املعلمنياملفدى، وازن هـ1423يف عام -

-دليل كتابة خطة البحث لرسائل املاجستري والدكتوراه ) 2005(قسم املناهج وطرق التدريس . كلية الرتبية. جامعة امللك سعود



2-ثاإلستشهادات يف منت البح/ اإلقتباسات
:  توثيق اقتباس ملؤلف غري معروف واتريخ معروف

 املعلومات إذا كان املؤلف غري معروف يف حني أن التاريخ معروف، كما هي احلال يف
المـــات الصـــادرة عـــن صـــفحة إلكرتونيـــة، ميكـــن اســـتخدام العنـــوان ابختصـــار داخـــل ع

:تنصيص عوضا عن اسم املؤلف
:مثال

استخدام("العلميالبحثكتابةعلىالطالبتدريبيفمماثلةدراسةأجريتوقد
APA"،1424(



3-ثاإلستشهادات يف منت البح/ اإلقتباسات
:توثيق اقتباس ملؤلف واتريخ غري معروفني

ال يف إذا كــان املؤلــف غــري معــروف والتــاريخ أيضــا غــري معــروف، كمــا هــي احلــ
ابختصــار املعلومــات الصــادرة عــن صــفحة إلكرتونيــة، ميكــن اســتخدام العنــوان
أي (.ت.داخــل عالمــات تنصــيص عوضــا عــن اســم املؤلــف وبعــدها يكتــب د

):بدون اتريخ
:مثال
ابلنموذجأفضليتعلمونأ�متبنيالطالب،حبوثتناولتأخرىدراسةويف
).ت.د،"APAوالنموذج("



4-اإلستشهادات يف منت البحث/ اإلقتباسات
:يليكمامتعددةأساليبوفقذلكويتم:حريفاقتباستوثيق
أسلوبوفقاملراجعكتابةيفصعوبةجيدونالطالب"أنإىلأشاروقدAPA")،األلفي

.ابلتفصيلذلكيشرحملولكنه)12ص،1424
سلوبأوفقاملراجعكتابةيفصعوبةجيدونالطالب"فإن،)1424(األلفيرأيوحسب

APA،12ص("األوىلللمرةيتمهذاكانإذاوخاصة(.
أسلوبوفقاملراجعكتابةيفصعوبةجيدونالطالب"أن)1424(األلفيوذكرAPA"

ذلك؟حيالاملدرسنيعلىجيبفماذا؛)12ص(



5-ثاإلستشهادات يف منت البح/ اإلقتباسات
:توثيق اقتباس حريف أطول من أربعني كلمة

ن اســتخدام فقــرة خاصــة دو يف أطــول مــن أربعــني كلمــة يوضــع االقتبــاس احلــريف إذا كــان 
.  منتمخس مسافات من اهلامش األصلي األمين لل، وذلك بعد عالمات التنصيص

:مثال
ات مـن توضـيح حـول تعلـم املفـاهيم واملعلومـ) 1989(فـؤاد أبـو حطـب ويتفق الباحث مع ما ذكـره 

:حني قال
فمسـتوى. يـة التـدريسوالشك أن للشواهد املتـوافرة لـدينا عـن كيفيـة تعلـم املفـاهيم أتثريهـا علـى عمل

معـنياملفهـوم عنـد طفـل ومستوى. يتوقف على التعليم واخلربة بدرجة أكرب من توقفه على الذكاءالتصور 
يل املثـال مفهـوم الطفـل مع عدد اخلربات اليت مر هبا وأنواعها فيما يتصل هبذا املفهوم، وعلى سـبيتناسب 

)84ص.(عن األمانة ميكن أن ينمو إذا رأى سلوكا أمينا يف عدد من املواقف املختلفة املنوعة
).1425(وهذا املوقف قد مت أتكيده أيضا من خالل دراسة جتريبية أعدها احلسن 



6-ثاإلستشهادات يف منت البح/ اإلقتباسات
: توثيق اقتباس ألكثر من مؤلف

 د اقتبــاس االســم األخــري هلمــا كلمــا ور إذا كــان االقتبــاس مــن مصــدر ألفــه اثنــان فيــذكر
.عنهما

 االســـم فيـــذكرأمـــا إذا كـــان االقتبـــاس عـــن عمـــل لثالثـــة أو ألربعـــة  أو خلمســـة مـــؤلفني
مـــع كلمـــة مث يكتفـــي بـــذكر االســـم األخـــري لـــألولأول اقتبـــاس األخـــري للجميـــع عنـــد

).وآخرون(
 لــألول مــع االســم األخــريأمــا إذا كــان االقتبــاس عــن عمــل لســتة مــؤلفني فيكتفــي بــذكر 

.  )وآخرون(كلمة 



قائمة املراجع
يتمحبيثحبثه،منتيفالباحثهبااستعاناليتاملراجعقائمةأتيتمباشرةالبحثفصول�ايةبعد

اجلمعيةعنصادرالالدليلمناالستفادةمتتحيثالتاليةالضوابطوفقاملراجعقائمةترتيب
:اخلامسةالنسخة)APA(األمريكية

.املراجعترقيمعدم•
.الرتتيبيفريفالتع)أل(إمهالمعاألخريلالسماهلجائيةاألحرفحسباملراجعترتيبيتم•
.)سم1(مفرداالواحداملرجعأسطرتباعديكون•
.)سم2(مزدوجامرجعنيكلبنياألسطرتباعديكون•
بعيدةرىاألخاألسطرتكونأنفيجبسطرمنألكثرالواحداملرجعتوثيقيطولعندما•

.األولالسطرهامشعن)مسافاتمخس(



مثال
اململكة العربية طرائق وأساليب تعليم العلوم يف املرحلة الثانوية يف.). هـ1415. (احلديثي، صاحل

.199-163، )2(7. جملة جامعة امللك سعود. السعودية والوال�ت املتحدة األمريكية
:وفيما يلي كيفية توثيق هذه املراجع أبشكاهلا التالية

.الكتب•
.الدور�ت•
.غري املطبوعات•
.املصادر اإللكرتونية•



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الكتب



توثيق الرسالة اجلامعية



توثيق الدور�ت



توثيق الدور�ت

19مقاالت



توثيق املصادر اإللكرتونية



توثيق غري املطبوعات



توثيق غري املطبوعات



توثيق املراجع األجنبية



توثيق املراجع األجنبية





























للمعرفة) الوصول احلر(اإلاتحة 
Open Access to Knowledge



Digital Repositories–املستودعات الرقمية





لميالببليوجرايف اإللكرتوين املتكامل للبحث العاإلعداد 
Electronic bibliographic control for Scientific Research

برجميات اإلدارة الببليوجرافية
Bibliographic Management Software

الدعم الببليوجرايف املتكامل ملراحل البحث العلمي
:مثال برجميات

EndNote,
Reference Manager,
ProCite,
WriteNote

•Manuscript Template
•Output Style 



http://book.openingscience.org/images/reference_management_comparison.png

http://book.openingscience.org/images/reference_management_comparison.png


http://image.slidesharecdn.com/collaborativewebtoolstoempoweripezaid-140310001505-phpapp01/95/collaborative-web-tools-to-empower-ipe-at-imec14-40-638.jpg?cb=1394411489

http://image.slidesharecdn.com/collaborativewebtoolstoempoweripezaid-140310001505-phpapp01/95/collaborative-web-tools-to-empower-ipe-at-imec14-40-638.jpg?cb=1394411489


منظومة عمل بر�مج
EndNote

Inputاإلدخال

Processing التجهيز

Outputاإلخراج



منافذ االدخال 
لبناء مكتبات املصادر البحثية

References EndNote Libraries(---.enl / ---.lib)

ادخال مباشر من جانب 

املستخدم

من است��اد مباشر
رس قواعد البيانات وفها

�نتاملكتبات ع�� اإلن�

تلت�جيال بياناتقواعدEndNoteمكتبات
عامنوعم��انوع38(البحثيةاملصادر
Genericمستخدمةغ��3وUnused34و

حقلأوعنصر52تضم)محددنوع
Fieldsللوصف

بيانات ببليوجرافية–معادالت –رسوم –صور 

Import Online Bibliographic
search Results from Internet
Bibliographic Databases
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أخالقيات البحث 
.النتائجخاصةالبحثيفالواردةاملعلوماتصحةمنالتأكد1.

جتنب(.بهاصاحاسمذكرمعالغريأفكارتستخدمأو.املؤلفأفكارمنهيالبحثيفالواردةاملعلومات2.

)األدبيةالسرقة

)اذواالستالطالبخاصة(شخصكلعملحتديدمنالبدالبحثيفمؤلفمنأكثراشرتاكعند3.

منجزءاو)جملةمنكثرال النشرحقوقاعطاء(خمتلفتنيجملتنييفخمتلفنيبعنواننيواحدحبثنشرعدم4.

حبث

تقدميهيتممثاألوىلجمللةاترفضهحىتاالنتظارجيب.الوقتنفسيفجملةمنألكثرللنشرحبثتقدميعدم5.

للثانية
  APA Style)2009(مها , الشيحة66



.مقالنيإىلحبثنتيجةجتزئةعدم.6

.ملؤلفاإنتاجمنالعملكانلوحىتخطيإذناخذمنللمؤلففالبدالنشرلدارحمفوظةالنشرحقوقكانتإذا.7

.املؤلفحقومنسريةاملعلوماتتكونأنالبداملراجعنيعلىاملقالعرضعند.8

.املؤلفمنإذنبدوناملقالمنجزءأيالناشرأواملراجعنياستخدامعدم.9

  APA Style)2009(مها , الشيحة67
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